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Успішно здійснено ручне стикування 
космічних кораблів «Союз-4» і «Союз,-5». 
Це сталося в момент проходження ко
раблів над територією Радянського Сою
зу, коли космічний корабель «Союз-4» 
робив 34-й оберт навколо Землі, а «Со
юз-5» — 18-й оберт. Перед стикуванням 
екіпажі обох кораблів перевірили всі 
бортові системи, про стан яких доповіли 
на Землю. О 10 годині 37 хвилин поча
лось автоматичне зближення кораблів, 
в результаті якого відстань між двома 
кораблями скоротилася до 100 метрів.

Потім командир корабля «Союз-4» 
льотчик-космонавт В. О. Шаталов пере
йшов на ручне керування і, маневруючи 
кораблем «Союз-4», здійснив причалю
вання до корабля «Союз-5». Після при
чалювання відбувся взаємний механічний 
захват кораблів, жорстке їх стягування і 
з'єднання електричних кіл. На етапах 
зближення, причалювання і стикування 
всі системи кораблів функціонували нор
мально. Таким чином на орбіті штучного 
•супутника Землі була складена і почала 
функціонування перша в світі експери
ментальна космічна станція з чотирма 
відсіками для екіпажу, що забезпечують 
виконання великого комплексу експери
ментів і досліджень, а також комфортні 
умови для роботи і відпочинку. Все
редині станції між її відсіками встанов
лено телефонний зв’язок.

* *
На тридцять п’ятому ситку члени екі

пажу космічного корабля «Союз-5» льот- 
чики-космонавти Є. В. Хрунов і О. С. 
Єлисєєв наділи сквфандри і через люк

•Iі

орбітального відсіку здійснили ви
хід у космічний простір. Після 
прозедення ряду наукових експе
риментів і спостережень у косміч
ному просторі О. С. Єлисєєв і Є. В. 
Хрунов перейшли в орбітальний 
відсік космічного корабля «Союз- 
4», зняли скафандри і зайняли 
нові робочі місця поруч з його 
командиром льотчиком-космонав- 
том В. О. Шаталовим. Роботу поза 
кораблем і перехід космонавти 
здійснювали в скафандрах, ос
нащених новою автономною системою 
життєзабезпечення регенераційного ти
пу. Космонавти О. С. Єлисєєв і Є. В. 
Хрунов одночасно перебували в умовах 
космічного простору близько години.

Вперше в світі на орбіті штучного су
путника Землі здійснено перехід двох 
космонавтів з одного корабля □ другий. 
Цей видатний експеримент створює пе
редумови для виконання таких операцій 
у космосі, як заміна екіпажів довгочас
них орбітальних станцій або рятування 
екіпажів космічних кораблів при аварій
них ситуаціях.

Вихід космонавта Є. В. Хрунова в кос
мос, його робота поза кораблем і пере
хід у корабель «Союз-4» відбувались 
над територією Південної Америки і 
фіксувались зовнішньою кінокамерою, 
встановленою на експериментальній кос
мічній станції.

Вихід, робота в космічному просторі і 
перехід у космічний корабель «Союз-4» 
космонавта О. С. Єлисєєва відбувались 
над територією Радянського Союзу і пе
редавались на Землю за допомогою 
телевізійних камер.

Політ космічних кораблів «Союз-4» • 
«Союз-5» триває у зстикованому стані.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАГИ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ОГО ОБКОМУ АКСНУ

ЮНЬ ШЕПЕТІВКИ
ОДЕРЖУЄ

ВИСОКУ НАГОРОДУ
ЕСТАФЕТА
ПОКОЛІНЬ

зга-

16 СІЧНЯ, 15 годин 55 хвилин

Кораблі «Союз-4» І «Союз-5» були 
розстиковані і продовжують дальший 
політ роздільно.

За доповідями командирів кораблів і 
даними телеметричної Інформації, стан 
здоров'я всіх космонавтів добрий. Бор
тові системи кораблів функціонують

нормально. Тиск і температура у відсі
ках кораблів перебувають у заданих 
межах.

Програма науково-технічних експери
ментів і досліджень у космічному про
сторі на кораблях «Союз-4» і «Союз-5» 
успішно виконується.

17 СІЧНЯ, 0 годин 58 хвилини

Після успішного виконання наміченої 
програми польоту космічний корабель 
«Союз-4», пілотований екіпажем у скла
ді льотчиків-космонавтів товаришів В. О. 
Шаталова, О. С. Єлисєєва І Є. В. Хруно
ва, приземлився в заданому районі те
риторії Радянського Союзу — за 40 кі
лометрів на північний захід від міста Ка
раганди.

Самопочуття космонавтів добре.
Перед спуском екіпаж корабля «Со

юз-4» уклав експериментальну наукову 
апаратуру | матеріали кіно- та фотозйо
мок у спускному апараті. Космонавти 
пристібнулися до крісел. Командир ко
рабля виконав ручну орієнтацію і в за
даний час включив програму спуску.

У розрахунковій точці орбіти включив
ся гальмовий Двигун, який відпрацював 
заданий імпульс, зменшив орбітальну 
швидкість, і корабель перейшов на 
траєкторію спуску.

Після виключення гальмового двигуна 
від орбітального відсіка відокремився 
спускний апарат з космонавтами. Спуск
ний апарат здійснив керований спуск ■ 
атмосфері з використанням аеродина
мічної якості і вийшов у розрахунковий 
район приземлення, де парашутна сис
тема і Двигуни м’якої посадки забезпе
чили плавне приземлення апарата.

На Землі космонавтів В. О. Шаталова, 
О. С. Єлисєєва і Є. В. Хрунова зустріли 
представники групи шукання, друзі, 
спортивні комісари, журналісти.

Політ космічного корабля «Союз-4» 
успішно завершений.

Космічний корабель «Союз-5» про? 
довжує політ. Космонавт Б. В. Волинов 
виконує операції, передбачені польот- 
ним завданням. Самопочуття його від
мінне. Системи корабля працюють нор
мально.

Шепетівка! Коли 
дуєш це місто, в пам'яті 1 
мимоволі оживають грізні і 
роки громадянської війни, 
легендарні образи ' пер
ших комсомольців — бо
йових друзів Павки Кор- 
чзгіна, які грудьми захи
щали завоювання Велико
го Жовтня, боролись за 
світле майбутнє прийдеш
ніх поколінь.

Естафету героїчних справ 
з їх рук прийняли ударни
ки перших п’ятирічок, по
тім ті, хто у період Вели
кої Вітчизняної війни від
стоював честь, свободу і 
незалежність соціалістич
ної Вітчизни, хто у піс
лявоєнний час відбудову
вав зруйноване фашист
ськими загарбниками на
родне господарство. Нині 
цю естафету гідно несуть 
комсомольці і молодь 
60-х років, які разом з усі
ма радянськими людьми 
зводять світлу будову ко
мунізму.

У дні святкування піввіко
вого ювілею Ленінського 
комсомолу Шепетівська 
міська комсомольська ор
ганізація за мужність і ге
роїзм, виявлений комсо
мольцями і молоддю в 
роки громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, ак
тивну роботу по вихован
ню молоді і в зв’язку з 
50-річчям ВЛКСМ була 
удостоєна ордена Черво
ного Прапора. Висока на
города Батьківщини ви
кликала у юнаків і дівчат 
міста новий приплив твор
чих сил і енергії. В ті 
пам’ятні дні вони зібрали
ся на багатолюдний мі
тинг, щоб висловити свою 
сердечну подяку рідній 
Комуністичній партії і уря-

дові, визначити нові рубе
жі в боротьбі за достро
кове виконання завдань 
п’ятирічки.

Слово у молодих пат
ріотів не розходиться з ді
лом. З комсомольським 
вогником трудяться вони в 
промисловості і сільсько
му господарстві, наполег
ливо оволодівають знан
нями. В змагання за гідну 
зустріч 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна ак
тивно включились 145 ком
сомольсько - молодіжних 
бригад, дільниц, ланок.

Невпинно зростає роль 
комсомольської організа
ції в політичному, еконо
мічному і культурному 
житті міста. Вона виступає 
ініціатором багатьох ко
рисних справ, повсякденно 
спрямовує зусилля молоді 
на успішне перетворення 
в життя рішень XXIII з'їз
ду КПРС і XXIII з'їзду КП 
України.

НЕЗАБУТНІЙ
ДЕНЬ

ра-

16 січня у юнаків і 
чат, у всіх трудящих 
петівки було велике 
дісне свято. На урочисто
му пленумі міськкому 
ЛКСМУ міській комсо
мольській організації вру
чено орден Червоного 
Прапора.

Перед початком урочис
того пленуму представни- • 
ки партійних, радянських, 
комсомольських і громад
ських організацій, трудя
щих міста і району, чис
ленні гості поклали квіти і 
вінки до пам’ятника В. І. 
Леніну. Вінки і квіти були 
покладені також до па
м’ятників письменнику- 
патріоту М. Островському, 
піонеру-партизану Герою

Радянського Союзу Валі 
Котику та на могили ра
дянських воїнів, що по
лягли смертю хоробрих в 
бооотьбі проти німецько- 
фашистських загарбників.

На урочистий пленум 
міськкому ЛКСМУ зібра
лись молоді виробничники, 
учнівська молодь, комсо
мольці різних поколінь, 
робітники і службовці, 
працівники культури, де
легації міських і районних 
комсомольських організа
цій області.

Оплесками зустрічають 
присутні появу в президії 
члена Політбюро ЦК КПРС,
члена Президії Верховної 
Ради СРСР, першого сек
ретаря ЦК КП України 
П. Ю. Шелеста, першого 
секретаря Хмельницького 
обкому КП України М. Д. 
Бубновського, голови обл
виконкому I. Ф. Левченка, 
першого секретаря ЦК. 
ЛКСМУ О. С. Капта, пред
ставників партійних, ра
дянських і громадських 
організацій, старих кому
ністів, кращих комсомоль
ців Шепетівки.
Урочистий пленум відкри
ває перший секретар мі
ськкому ЛКСМУ 
Лемижанський.
звучать мелодії Держав
них Гімнів Радянського 
Союзу і Української РСР.

Під звуки урочистого 
маршу до залу вноситься 
прапор Шепетівської мі
ської комсомольської ор
ганізації.

З великим, піднесенням 
. присутні обирають почес

ну президію пленуму, в 
складі Політбюро ЦК 
КПРС.

Слово надається П. Ю. 
Шелесту, тепло зустріну
тому присутніми.

Віталій 
Велично

(Закінчення на 2-й стор.).
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ПРО РОБОТУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ПО ГІДНІЙ ЗУСТРІЧІ 
100-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
КОЛОДИ МИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА
Постанови VII пленуму ЦК ЛКСМ України

Комсомольці і молодь України, як і весь радян
ський народ, готуються зустріти сторіччя з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна новими перемо
гами в боротьбі за перетворення в життя планів 
комуністичного будівництва.

«Немає нічого вищого й благороднішого, ніж йти 
за Леніним, самовіддано боротись за справу, якій він 
присвятив своє життя», — вказується у постанові ЦК 
КПРС «Про підготовку до 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна». Цей заклик знайшов палкий відгук 
у серцях молоді республіки, яка весь зміст свого 
життя вбачає у виконанні ленінських заповітів, само
відданій боротьбі за торжество ленінських ідей.

Пленум ЦК ЛКСМ України відзначає, що комітети 
комсомолу Дніпропетровської області під керівни
цтвом партійних організацій проводять певну орга
нізаторську робоїу, спрямовану на виконання поста
нови ЦК КПРС, мобілізують молодь ча участь у все
народному змаганні за гідну зустріч ленінського 
ювілею, всіляко підтримують її прагнення зустріти 
видатну дату особистими трудовими подарунками, 
зосереджують зусилля нз вихованні у юнаків : дів
чат комуністичної переконаності.

Комсомольці і молодо вносять вагомий вклад у 
розвиток економіки області. З їх безпосередньою 
участю споруджуються комсомольські будсви — 
трубопрокатний цех № 4 на Дніпропетровському ме- 

. талургійному заводі імені К. Лібкнехта, Друга черга 
Інгулецького та Північного гірничозбагачувальних 
комбінатів, коксова батарея N° 7 на Криворізькому 
коксохімічному заводі ім. В. І. Леніна, Фрунзенська 
зрошувальна система та інші важливі народногоспо
дарські об’єкти.

З патріотичною ініціативою виступив комсомоль
сько-молодіжний колектив доменної печі № 8 Кри
ворізького металургійного зазоду ім. В. І. Леніна, 
зобов язазшись освоїти проектну потужність домни 
до знаменного ювілею.

Комсомольці Ново-Криворізького гірничозбагачу- 
вального комбінату ім. Ленінського комсомолу, до
менної печі N2 2 заводу ім. Петровського, будівель
ники Нікопольського заводу феросплавів вирішили 
виконати піврічний план цього року на п'ять днів 
раніше. Комітети комсомолу активно пропагують 
цінні починання молоді, добиваються, щоб кожний 
юнак і д’зчина мали індивідуальні зобов’язання по 
підвищенню продуктивності праці, якості виробленої 
продукції, оволодінню суміжними професіями.

Успішно проходить на Дніпропетровщині естафета 
трудових справ молоді колгоспів і радгоспів, які но
сять ім'я В. І. Леніна. Комсомольські організації Ні
копольського, Ново-Московського та Павлоградсько
го районів беруть актиану участь у впровадженні 
комплексної механізації тваринницьких ферм, дво
змінної їх роботи, очолюють похід С'ЛЬСЬКОЇ молоді 
за високу культуру землеробства.

Комсомолпські організації області, використовуючи 
досвід, набутий під час святкування 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції та 50-річчя 
ВЛКСМ, значно збагатили форми і методи ідейно- 
політичної роботи, основу якої становлять вивчення 
марксистсько-ленінської теорії, виховання юнаків і 
дівчат на прикладі життя і діяльності В. І. Леніна. 
Заслуговує на підтримку досвід Дніпропетровського, 
Криворізького, Нікопольського міськкомів, Царичан- 
ського і Красногвардійського райкомів комсомолу 
по організації ленінських уроків, ленінських читань, 
теоретичних конференцій, вивчення молоддю творів 
В. І. Леніна за індивідуальними планами в системі 
політичної освіти. Вдалою формою перевірки гро
мадсько-політичної активності молоді, її теоретичної 
підготовки стали ленінські заліки. Обком, міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ області посилили увагу До добору 
та підготовки пропагандистських кадрів.

В роботі по вихованню на революційних, бойових 
і трудових традиціях комітети комсомолу області 
зосереджують увагу на створенні Музеїв В. І. Леніна 
і його сооатників, уміло пропагують історію перших 
марксистських гуртків на Дніпропетровщині, героїчні 
традиції місцевих партійних і комсомольських орга
нізацій.

Виконуючи настанови партії про необхідність даль
шого поліпшення ідейно-виховної роботи серед сту
дентів, комсомольські організації вузів вдосконалю
ють форми роботи серед студентів по оволодінню 
глибокими і міцними знаннями, дбають про підви
щення інтересу до визчення суспільних наук і при
щеплення майбутнім спеціалістам навиків громад
ської роботи.

В цілому робота комітетів комсомолу Дніпропет
ровської. області по гідній зустрічі 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна значно підвищує бойовитість 
організацій, сприяє їх дальшому організаційно-полі
тичному зміцненню. Успішно проходить другий етап 
Ленінського огляду первинних комсомольських орга
нізацій, де головна увага зосереджується на вико

нанні членами спілки виробничих зобов'язань, підви
щенні свого ідейно-політичного Р'ВНЯ, активній участі 
в громадському житті.

Зріс авторитет комсомольських організацій, їх 
вплив на всі категорії молоді. Збільшився чисельний 
склад обласної організації, до її лав прийнято робіт
ничої і колгоспної молоді більше, ніж о останні два 
роки. Серед секретарів первинних комсомольських 
організацій 51,3% комуністів, близьчо'третини бри
гадних, цехових організацій та груп очолюють члени 
КПРС. До складу сільських, районних та міських Рад 
депутатів трудящих обрано 1576 представників ком
сомолу.

Разом з тим пленум ЦК ЛКСМУ вважає, що в ро
боті комсомольських організацій Дніпропетровської 
області по виконанню постанови ЦК КПРС «Про під
готовку до 100-оіччя з дня народження В. І. Леніна» 
є ряд суттєвих недоліків.

Деякі комітети комсомолу слабо мобілізують юна
ків і дівчат на виконання народногосподарських пла
нів, не забезпечили активної участі кожного, моло
дого виробничника в соціалістичному змаганні, в бо
ротьбі за зміцнення трудової дисципліни.

У Покровській, Межівській, Кіровській районних 
комсомольських організаціях послаблена увага ДО 
участі молоді у змаганні за комуністичне ставлення 
до праці.

Допускаються недоліки у здійсненні шефства ком
сомольських організацій над ударними будовами, 
Комсомольські штаби на спорудженні киснево-кон
верторного цеху N2 2 на Криворізькому металургій
ному заводі, шахти N° 4 м. Павлограда по-справж
ньому не турбуються про закріплення кадрів мо
лодих робітників, не проявляють необхідної на
полегливості у створенні для молоді нормальних 
виробничих, житлово-побутових умов, що призводить 
до порушень дисципліни, низького рівня організації 
праці великої плинності кадрів.

Ще не всі комсомольські ооганізації підприємств, 
будов, транспорту спрямовують свої зусилля нз 
практичне здійснення економічної реформи, недо
статньо залучають молодих спеціалістів до роботи 
по освоєнню та впровадженню нової техніки, науко
вої організації праці і прогресивнсї технології, під
вищенню культури виробництва.

Значного покращення вимагає стан роботи первин
них комсомольських організацій області по марк
систсько-ленінському загартуванню членів ВЛКСМ і 
неспілкової молоді. Поза увагою обкому та райкомів 
ЛКСМУ запишається політична самоосвіта значної 
частини сільської молоді, робота багатьох політгурт- 
ків, теоретичних семінарів. Лише 55—60% юнаків і 
дівчат, які ніде не підвищують свій загальноосвітній 
рівень, навчаються в системі комсомольської політ
освіти.

Мають місце істотні недоліки в ідейно-політичній 
роботі сеоед окремих каїегорій молоді, особливо 
школярів. Нерідко в навчально-виховному процесі 
на уроках і в позашкільних установах не зосереджує
ться увага на фоомуванні в учнів марксистсько-ленін
ського світогляду, класового підходу до явищ життя. 
В області мало прочитано лекцій для сільської моло
ді та молодих робітників, особливо за місцем їх про
живання. До лекційної роботи рідке залучаються 
провідні вчені і діячі культури, комсомольські пра
цівники.

ЮНЬ ШЕПЕТ К! ПЕРШІ
Промова товариша П. Ю. ШЕЛЕСТА

У розквіті своїх твор
чих сил, говорить П. Ю. 
Шелест, вступила наша 
могутня країна в новий, 
1969 рік. За доброю тра
дицією радянські люди з 
початком кожного нового 
року підбивають підсумки 
пройденого шляху, обго
ворюють плани на май
бутнє. Трудящі Радянсько
го Союзу в минулому 
1968 році зробили ще 
один значний крок по 
шляху ДО комунізму Б'ЛЬ- 
ше зросла економічна ' 
обоосннв могутність на
шої держави, всіх країн 
соціалістичної співдруж
ності, що є запорукою 
відвернення світової вій
ни, збереження миру на 
землі.

Для комсомольців І мо
лоді однією з найвизнач
ніших подій минулого ро
ку був 50-річний ювілей 
Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Моло
ді. Він перетворився на 
всенародне свято, бо ком
сомол — це гордість ра
дянського народу, це 
мільйони вірних синів 
дочок партії, її активних 
помічників, її бойовий ре
зерв

За минулі 50 років в ла
вах нашої славної комсо
молі? пройшли велику 
шкопу комуністичного гар
ту понад 100 мільйонів 
юнаків і дівчат. Молоді 
роки життя і діяльності 
багатьох робітників, кол
госпників, інтелігенції бу

ли і є тісно пов’язані з 
комсомолом. Ось чому з 
таким радісним хвилюван
ням зустріли радянські 
люди всіх поколінь наго
родження ВЛКСМ орде
ном Жовтневої Революції 
та орденами СРСР ряду 
комсомольських організа
цій країни.

Вручення комсомолові 
оодене Жовтневої Рево
люції справді знаменне. 
Створена великим Лені
ним Комуністична Спілка 
Молоді росла і гартува
лась у боротьбі за справу 
робітничого класу, за тор
жество ідей Великого 
Жовтня. Партія завжди 
дбайливо виховувала ком
сомол, вела його за со
бою шляхами революції, 
шляхами бойових і трудо
вих звершень.

Ленінський комсомол з 
невеликого загону юних 
комунарів виріс нині у 
23-м’>льйонну армію ак
тивних будівників комуніз
му У славних _ павах 
ВЛКСМ сьогодні впевнено 
крокує чотиримільйонний 
комсомол України, який 
відзначатиме у нинішньо
му році своє півстоліття.

На всіх етапах будівни
цтва нового суспільства 
комсомольці і молодь зав
жди виявляли глибоке 
розуміння політики партії, 
виступали активними про
відниками її в життя. Свої
ми ратними і трудовими 
ділами юність нашої Бать
ківщини піднесла велич 

Країни Рад. рідного наро
ду — народу-воїна, наро- 
ду-творця.

Вся діяльність комсомо
лу — це висока романти
ка, спевнена революцій
ного пориву і піднесенню 
Треба було працювати, 
вчитись, воювати з хитрим 
і підступним класовим во
рогом, захищати Жовтень, 
не шкодуючи своїх сил, 
свого життя.

Крізь вогні революцій
них бур, крізь грози гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн, Крізь тру
дові фронти проніс ком
сомол свою безмежну 
відданість партії Леніна, 
непохигну вірність її марк
систсько-ленінському пра
порові. За все це партія, 
весь радянський народ 
люблять, поважають і 
слазпять Ленінський ком
сомол.

Старшому поколінню ви
пала нелегка доля, але 
ніхто із молоді того часу 
не скаржиться на пережи
ті труднощі, а, навпаки, 
пишається тим, що в лавах 
комсомолу йому довелося 
жити, працювати, бороти
ся за краще майбутнє. 
Завидна доля молоді, яка 
своїмй руками, розумом, 
життям завоювала і в!д- 
стояла Вітчизну свою, роз
квітом і могутністю якої 
всі ми пишаємося. В істо
рії людства не було поко
ління молоді, щасливішої 
за нашу радянську мо
лодь.

Сьогодні естафету бать
ків приймає молоде поко
ління, яке увібрало в себе 
найкращі риси конармійця 
і ударника, робітфаківця 
і стахановця, молодогвар
дійця і цілинника, воїна і 
трударя.. Нас, комуністів, 
радують ідейна стійкість, 
невичерпна енергія, опти
мізм нинішньої молоді. її 
патріотизм, готовність до 
подвигу. У цих якостях 
юної армії будівників ко
мунізму ми бачимо вірну 
запоруку того, що справа, 
розпочата батьками, буде 
продовжена і успішно за
вершена.

Слово Батьківщина, сло
во гатріотизм має для 
кожного із нас конкрет
ний зміст. Це краща ро
бота твоєї бригади, цеху, 
заводу, колгоспу, школи, 
твого міста, району, об
ласті, республіки. Це ко
лектив, в якому ти живеш, 
працюєш, вчишся в ім'я 
розквіту нашої великої 
багатонаціональної соціа
лістичної Вітчизни.

З перших днів свого 
існування комсомол бо
ровся за те, щоб казку 
перетворити на дійсність. 
Це була і є не просто піс
ня, а клятва юності Країни 
Рад, девіз життя комсо
мольців і молоді. Це во
ни. не знаючи втоми, пра
цювали, допомагаючи сво
їм батькам і матерям по
будувати соціалізм і пе
ретворити Радянський Со
юз в одну з найпередові- 
ших держав світу. Це вони 
своїм розумам і руками 
рухають вперед науку,тех
ніку і культуру. Це вони, 

спираючись на великі до
сягнення нашої країни, 
успішно штурмують кос
мос, прокладаючи шлях 
людству до планет Все
світу.

Ось і сьогодні над на
шою планетою літають 
чотири соколи. Володи
мир Шаталов, Борис Во- 
линов, Олексій Єлисєсв, 
Євген Хруноо. Як і весь 
великий загін радянських 
космонавтів, вони є вихо
ванцями ленінської партії 
і комсомолу. Тм соціаліс
тична Вітчизна доручила 
дуже складне і відпові
дальне завдання, і вони 
виконують його з честю. 
Експеримент по стикуван
ню космічних корабл'в, 
перехід космонавтіз з од
ного корабля □ другий — 
це нове велике науково- 
технічне досягнення нашої 
країни. Слава радянським 
роб'тникам, інжене рам, 
конструкторам, вче ним, 
відважним космонавтам, 
які своєю мужністю, 
розумом і вмінням возве
личують рідну соціаліс
тичну Батьківщину!

В павах Ленінського 
комсомолу України, про
довжує тоз. Шелест, гідне 
місце займає Шепетівська 
міська комсомольська ор
ганізація. Славне її мину
ле, хороші справи вер
шить вона і в наші дні. З 
середовища комсомольців 
Шепетівки вийшли такі 
відважні сини і дочки Віт
чизни, як Микола Остров- 
ський, Володимир Коваль
чук та багато інших, які 
своєю безприкла д н о ю 
мужністю, несхитною стій

кістю, незламною волею 
завоювали загальну лю
бов і повагу народу.

В роки громадянської 
війни орди Кайзера і пет
люрівці, білополяки і бан
ди різних мастей намага
лись вогнем і мечем зно
ву повернути владу помі
щиків і капіталістів. Але 
робітнича Шепетівка, як і 
вся країна, завжди зали
шалася нескореною. 
смеотний бій з ворогом за 
більшовиками смі л и в о 
йшли комсомольці. Багато 
юних бійціч полягли смер
тю хоробрих. Та подвиг 
відважних буде вічно жи
ти в пам'яті народній.

Комсомольці і молодь 
Шепетівки відзначилися і 
на фронті мирного буд'в* 
ництва. У довоєнний час 
в комсомольських ОрГПм" 
заціях Шепетівки виросло 
багато справжніх майстра 
промислового і сільсько
господарського виробни
цтва, активістів культур" 
ного фронту.

в грізні роки Великої 
Вітчизняної війни, КОЛИ 
на нашу мирну країну ЛІД" 
ступно напали фашистські 
полчища, всі радяись'-1 
люди піднялися на свя
щенну війну. І разом з !’И- 
Ми в одному строю буй 
Павка Корчагін — геоой 
роману видатного і т~л-з- 
новитого письменника 
коли Островського <<^|£2'' 
гартувалася сталь».

В найтяжчі години бо 3 
тисячі бійців повторювали 
відому клятву Корчагін3, 
Скільки рук переписувало 
Цю клятву, скількох лЮДЄ^ 
вона зробила безстрашни-



18 січня 1909 року „Молодий комунар“ З стор,

Вимагає покращення робота по добору, розста
новці та вихованню комсомольських кадрів і активу. 
Дніпропетровський обком, міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ області недооцінюють важливість постійної 
роботи з резервом, допускають велику плинність 
комсомольських кадрів та активу, особливо секрета
рів перзинних організацій, недостатню увагу приді
ляють підвищенню їх ідейно-теоретичного рівня. 
В цьому — одна з важливих причин того, що діяль
ність окремих комсомольських організацій ще не 
відповідає зрослим вимогам сьогоднішнього дня.

Потребують дальшого вдосконалення стиль та ме
тоди роботи комітетів комсомолу, форми керівни
цтва первинними організаціями.

Пленум ЦК ЛКСМУ постановляє:
Зобов'язати Дніпропетровський обком, міськкоми, 

райкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські організації 
усунути вказані недоліки, ширше розгорнути органі
заторську і політичну роботу серед комсомольців та 
неспілкової молоді по підготовці до 100-річчя з дня 
Народження В. І. Леніна. В практичній діяльності ке
руватись постановами ЦК КПРС «Про підготовку до 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна» та «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання комуністичного вихован
ня молоді».

Вважати головним завданням комсомольських ор- 
т' ганізацій області мобілізацію молоді иа виконання 

5-річного плану, залучення комсомольців, усіх юна
ків і дівчат до творчого оволодіння марксистсько- 
ленінською теорією, виховання ідейної переконанос
ті, класового підходу до явищ суспільного життя, 
відданості справі Комуністичної партії. Комітети 
комсомолу покликані виховувати молодь на прикладі 
життя і діяльності В. І. Леніна, □ дусі вірності-кому
ністичним ідеалам.

Пленум ЦК ЛКСМУ схвалює патріотичні починання 
комсомольців, робітничої і сільської молоді Дніпро
петровщини по виконанню п’ятирічного плану до 
7 листопада 1970 року та створення ювілейного Ле
нінського фонду, підтримує ініціативу молодіжних 
колективів Ново-Криворізького гірничозбагачуваль- 
ного комбінату імені Ленінського комсомолу, домен
ної печі № 2 Дніпропетровського заводу імені Пет- 
ровського, які стали на трудову вахту на честь 
знаменного ювілею і добиваються -успіхів у здійс
ненні заздань п’ятирічки.

Комітетам ЛКСМУ широко розгорнути соціалістич
не змагання молоді за гідну зустріч 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, спрямовувати її зусилля на 
підвищення продуктивності праці, використання ре
зервів виробниціва, освоєння і впровадження нової 
техніки.

Забезпечити широку участь молоді у Всесоюзному 
огляді «П’ятирічці — майстерність і пошук моло
дих», повніше використовувати перевірені практикою 

’ форми участі молоді у боротьбі за науково-техніч
ний прогрес: шефство над створенням нової техніки, 
рейди по впровадженню раціоналізаторських пропо
зицій, виставки технічної творчості, залучаючи до цієї 
роботи ради молодих спеціалістів, самодіяльні кон
структорські і технологічні бюро, штаби і загони 
«Комсомольського прожектора».

Комсомольським організаціям посилити боротьбу 
за зміцнення трудової дисципліни, підвищення від
повідальності кожного молодого виробничника за 
збереження і примноження суспільного добра. Під

нести роль комсомольсько-молодіжних колективів у 
вихованні комуністичного ставлення до праці, органі
зації виробничого процесу та впровадженні передо
вого досвіду. Посилити роботу по створенню комсо
мольсько-молодіжних колективів на вирішальних 
ділянках промислового та сільськогосподарського 
виробництва.

В період підготовки до 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна комсомольські організації області 
повинні покращити роботу по формуванню у молоді 
марксистьско-ленінського світогляду, вихованню 
непримиренності до проявів буржуазної ідеології.

Б кожній первинній комсомольській організації 
слід організувати глибоке вивчення ленінських праць, 
проводити ленінські уроки, ленінські читання, теоре
тичні конференції, тематичні вечори, присвячені 
ювілею. Осовне у змісті цих заходів — всебічне ви
світлення боротьби партії, всього радянського на
роду за перетворення в життя ленінських заповітів, 
глибоке розкриття історичної ролі В. І. Леніна в бу
дівництві соціалізму і комунізму, у справі виховання 
молоді.

Пленум ЦК ЛКСМУ звертає увагу Дніпропетров
ського обкому, міськкомів, райкомів ЛКСМУ на необ
хідність дальшого вдосконалення роботи політгурт- 
ків, теоретичних семінарів, лекторіїв, вивчення творів 
В. І. Леніна за індивідуальними планами.

Комітетам комсомолу області слід глибше і пред
метніше вести виховання молоді на героїчних тради
ціях Комуністичної партії і радянського народу, за
лучати більше робітничої і сільської молоді до 
походу «Шляхами слави батьків».

Необхідно поліпшити роботу по військовій підго
товці та фізичному загартуванню молоді, зміцнювати 
співробітництво комсомольських комітетів з коміте
тами фізкультури і спорту ДТСААФ, добиватись 
розширення мережі військово-патріотичних клубів, 
об’єднань, таборів, складання кожниМ допризовни
ком нормативів «Готовий до захисту Батьківщини».

Обкому, міськкомам, райкомам ЛКСМУ, первин
ним комсомольським організаціям поліпшити Інтео-- 
національне виховання підростаючого покоління. 
Проводити цю роботу систематично і цілеспрямова
но, на яскравих прикладах показувати всеперемагаю- 
чу силу ідей дружби народів СРСР, постійно прово
дити конкретні заходи на підтримку інтернаціональ
ної політики КПРС. Ширше і ефективніше застосову
вати такі форми роботи, як інтернаціональні вечори, 
тижні союзних республік, лекторії та кінолектерії 
про життя молоді братніх країн.

Пленум ЦК ЛКСМУ зосереджує увагу Дніпропет
ровського обкому, міськкомів, райкомів комсомолу 
області на необхідності диференційованого підходу 
до вирішення питань комуністичного виховання мо
лоді з врахуванням інтересів і запитів різних катего
рій юнаків та дівчат, їх вікових, професійних особ
ливостей.

Першочерговим завданням комсомольських орга
нізацій в роботі серед студентської молоді є вихо
вання комуністичної переконаності, оволодіння гли
бокими і міцними знаннями, прищеплення назикіз 
громадської діяльності, боротьба з проникненням у 
студентське середовище безідейності, обивательщи
ни і міщанства.

Слід вжити практичних заходів по підвищенню ролі 
шкільних комсомольських організацій у навчально- 

виховному процесі, посиленню їх впливу на всіх 
школярів. Більш Цілеспрямовано проводити виховну 
роботу в позаурочний час, мобілізувати школярів на 
активну участь у республіканській експедиції «В 
Країну знань».

Підвищити відповідальність комітетів комсомолу 
За роботу з піонерами. Забезпечити найактивнішу 
участь піонерських дружин у Всесоюзній експедиції 
«Заповітам Леніна вірні», у Ленінському огляді 
піонерських лав республіки.

Велику увагу слід приділити роботі з творчою мо
лоддю. З цією метою обкому, міськкомам, райко
мам ЛКСМУ розробити конкретні заходи, практику
вати семінари з питань марксистсько-ленінської 
теорії та Інші форми політичного навчання, твоочі 
звіти перед робітничою і сільською молоддю, зустрі
чі з видатними людьми, різноманітні огляди та кон
курси. Залучати її до безпосередньої культурно- 
освітньої роботи серед молодих виробничників та 
школярів.

Дальшого вдосконалення потребує організаторська 
робота комітетів комсомолу. Пленум зобов’язує об
ком, міськкоми, райкоми ЛКСМУ поліпшити стиль І 
методи керівництва первинними організаціями, 
здійснювати постійний I цілеспрямований вплив на їх 
діяльність. Працівники обкому, міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ повинні займатись безпосередньою організа
торською роботою в масах молоді, надавати прак
тичну допомогу первинним організаціям у вирішенні 
конкоетних справ, ширше залучати до Цієї роботи 
позаштатний актив членів міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ.

В період підготовки до ювілею провести роботу 
по дальшому організаційно-політичному зміцненню 
комсомольських організацій, підвищенню їх вплизу 
на життя і діяльність кожного комсомольця. У вирі
шенні життєво важливих питань юнаків та дівчат ко
мітетам ЛКСМУ області добиватись тісної і ділової 
взаємодії з Радами депутатів трудящих, закладами 
культури та спорту, господарськими та адміністра
тивними органами. Ширше залучати членів ВЛКСМ 
до роботи в громадських організаціях, постійно під
вищувати їх відповідальність за доручену справу, 
практикувати їх систематичні звіти.

Дніпропетоовському обкому, міськкомам, райко
мам ЛКСМУ значно поліпшити роботу по добору, 
вихованню і навчанню комсомольських працівникіз І 
активістів, підвищувати вимогливість до їх ідейно- 
теоретичної підготовки, виховувати в кожного з них 
вміння вести повсякденну організаторську і політич
ну роботу серед МОЛОДІ.

Пленум ЦК ЛКСМУ вимагає від комітетів комсомо
лу області рішуче поліпшити контроль та перевірку 
фактичного виконання справи як однієї з вирішаль
них умов підвищення рівня всієї роботи по гідній 
зустрічі ювілею В. І. Леніна

♦ * ♦
Пленум ЦК ЛКСМУ висловлює впевненість, що 

комсомольські організації Дніпропетровської облас
ті будуть з ще більшою відповідальністю допомагати 
партії у справі комуністичного виховання юнацтва, 
що молодь Дніпропетровщини зустріне славний 
Ленінський ювілей великими успіхами у виконанні 
рішень XXIII з’їзду КПРС і завдань п’ятирічки, нови
ми звершеннями в ім'я радянського народу, в ім'я 
комунізму.

ми, скількох воїнів вела 
на подвигі

Тисячі кілометрів поо- 
йшли дорогами Вітчизня
ної війни вихованці Ше- 
петілської комсомольської 
організації. Вони просла
вили себе у боях, багато з 
них нагоооджені ордена
ми і медалями, а комсо
мольці Георгій Кудашов і 
Сергій Климозич удостоє
ні високого звання Ге'юя 
Ралянського Союзу.

Яскраву сторінку в істо
рію боротьби проти фа
шистських очупантіз впи- 

4Ц. сапи юні підпільники ' 
паотизаьи Шепетівщини, 
які ДІЯЛИ ПІД І'ЄР:ВНИЦТВОМ 

партійної організації Пів
тори тисячі комсомольців 
МУЖНЬО билися з ворогом 
у партизанських загонах.

Молодь, КОМСОМОЛЬЦІ, 
всі радянські люди з^в- 
жпи пам'ятатимуть героїч
ний подвиг Володимира 
Ковальчука — відважного 
комсомольця - партизана, 
який буя грозою для Фа
шистів. Під час виконання 
бойового завдання Воло
димира схопили вбооги. 
Незважаючи на звіряче 
катування, він не зрадив 
товаришів, залишився до 
останнього подиху вірним 
священній клятві; Гітлерір- 
ці придумали йому люту 
смерть, і він сприйняв її 
гордо. Так увійшов у без
смертя шепетіпський ком
сомолець, брпт Зої Космо- 
д-зм ямської Олега Кормо
вого, Іллі Кулика, Ніни 
Сосніної

Г Захищаючи рідний край, 
смертю хрробрих загину
ло багато товаришів Воло
димира Ковальчука. Се
ред них були і зове м юні 
месники — піонери. За 
мужність, відвагу і ге
роїзм у боях з німецько-

фашистськими загарбни
ками юному піонерові — 
партизану Валі Котику по
смертно присвоєно звання 
Гєроя Радянського Союзу.

Коли окупантів вигнали 
з Шепетівки, комсомольці 
разом з усіма трудящими 
взялися за -відродження 
зруйнованого господар
ства і рідного міста. Про
тягом короткого часу бу
ло відбудозано залізнич
ний вузол, депо, вагонні 
майстерні, електростан
цію, забезпечено рух по
їздів До лінії фронту. За 
героїчну працю на відбу
дові залізниці 24 шелетів- 
СЬКИХ комсомольці були 
удостоєні урядових на
город.

У МИРНІ дні прославив 
свою Батьківщину комсо
молець із Шепетівщини 
Микола Пяскорський. V 
свої 22 роки звичайний ра
дянський хлопець став на
ціональним героєм Алжі- 
ру. Він добровільно пішов 
розміновувати алжірську 
землю, шоб дати можли
вість людям цієї країни 
спокійно обробляти поля. 
Його руками знешкодже
но 10 тисяч мін. Трагчний 
випадок обірвав його жит
тя. Але люди корчагін- 
ського гарту, люди, що 
віддають всього себе бо
ротьбі за щастя народів, 
не вмирають. Пам’ять про 
Миколу П^гч^пського бу
де жити вічно!

Нині Шепетівська міська 
комсомольська організа
ція об'єднує близько 8 ти
сяч юнаків і дівчат. Біль
ша половини з них працю
ють у промисловості і 
сільському господарстгі. 
Комсомольці і молодь са- 
мозіддано трудяться над 
виконанням рішень XXIII 
з'їзду КПРС і XXIII з’їзду 

Комуністичної партії Ук
раїни, готують гідну зу
стріч 100-річчю з дня на
родження нашого вождя і 
вчителя В. І. Леніна.

Далі промовець гово
рить про успіхи КОМСО
МОЛЬЦІВ і молоді у вико
нанні завдань п’ятирічки, 
закликаючи їх працювати 
ще краще, завжди рівня
тися на передовиків.

Нам усім дуже приємно, 
підкреслює тов. Шелест, 
що зз мужність і героїзм, 
виявлені КОМСОМОЛЬЦЯМИ і 
молоддю в роки грома
дянської та Великої Віт
чизняної воєн, активну ро
боту по вихованню молоді 
і в зв'язку з 50-річчям 
ВЛКСМ Указом Президії 
Взрховної Ради СРС0 Ше
петівська міська комсо
мольська організація на
городжена орденом Чер
воного Прапора.

Під бурхливі оплески 
присутніх тов. Шелест ого
лошує Указ і прикр:плює 
високу нагороду до пра
пора Шепетівської міської 
комсомольської органі
зації.

В цей урочистий день, 
продовжує тов. Шелест, 
дозвольте Мені від імені 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії України 
і уряду Української Ра
дянської Соціалістичної 
Республіки сердечно по
здоровити вас, усіх шеле- 
тівців — робітників, кол
госпників, інтелігенцію з 
врученням міській комсо
мольській організації ор
дена Червоного Прапора 
і побажати дальших вели
ких успіхів у вашій роботі 
і навчанні, доброго здо
ров’я і великого особисто
го щастя.

Віднині на прапорі ва
шої комсомольської орга

нізації сяє орден Черво
ного Прапора. Бути в ла
вах червонопрзпорного 
загону комсомолу — ви
сока честь і велика відпо
відальність. Будьте ж гід
ними високої нагороди 
Батьківщини!

Обов'язок комсомоль
ських організацій — не
впинно посилювати ідейне 
загартування молоді, оз; 
броювати всіх юнаків і 
дівчат марксистсько-ленін
ським вченням, давати рі
шучу відсіч будь-яким 
проявам буржуазної ідео
логії, виховувати високо
освічених, працьовитих бу
дівників комунізму.

Завдання полягає в то
му, щоб прищеплювати 
комсомольцям і молоді 
почуття полум’яного ра
дянського патріотизму і 
пролетарського інтерна
ціоналізму, всіма силами 
споияти зміцненню еконо
мічної і оборонної могут
ності соціалістичної Бать
ківщини. Треба виховувати 
молоде покоління в дусі 
постійної готовності від
дати всі свої сили, а якщо 
буде потрібно, то й життя, 
за свою Радянську Вітчиз
ну, за щастя рідного наро
ду, за справу великого 
Леніна, за торжество ко
мунізму.

Немає сумніву в тому, 
що Шепетівська міська 
комсомольська організа
ція і далі йтиме в перших 
лазах ВЛКСМ, що юнаки і 
дівчата вашого чудового 
міста завжди будуть вір
ними синами і дочками на
шої великої і славної со
ціалістичної Батьківщини.

Промова товариша П. Ю. 
Шелеста була вислухана з 
великою увагою і неодно
разово переривалася три
валими оплесками.

ВИСОКА НАГОРОДА 
КЛИЧЕ НА НОВІ 
ЗВЕРШЕННЯ

Виступає перший секре
тар міськкому ЛКСМУ Ві
талій Лемижанський. Від 
імені комсомольців і мо
лоді він Щиро Дякує Ко
муністичній партії і Ра
дянському урядові за ви
соку нагороду. Промо
вець запевняє, що юнаки 
і дізчата Шепетівки при
множать славні традиції 
старших поколінь, будуть 
завжди вірними прапоро
ві великого Леніна.

З промовами на плену
мі виступили також керів
ник комсомольсько-моло
діжного колективу Шепе- 
тівського деревообробно
го комбінату Микола Гунь- 
ко, дояока колгоспу імені 
Шевченка Зінаїда Корній
чук, член КПРС з 1919 ро
ку Є. Г. Наймушин, пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто, вчителька Се- 
рединецької середи ь о і 
школи Г. П. Лящун, пер
ший секретар Шепетів- 
ського м:ськкому КП Ук
раїни А. Г. Фастованов.

Гарячі поздоровлення 
учасникам пленуму пере
дали юні піонери та гос
ті — воїни.

Присутні односта й н о 
прийняли вітальні листи 
ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни

Прийнято також звер
нення до всіх юнаків і 
дівчат Радянської України, 
в якому, зокрема, гово
риться:

Друзі! Наше слово сьо
годні до вас. Ми закли
каємо молодь всієї рес
публіки примножити свої 

зусилля, щоб успішно 
виконати завдання, визна
чені в постанові ЦК КПРС 
«Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного 
виховання молоді». Ми за
кликаємо завжди і в усьо
му бути гідними тих висо
ких нагород, що сяють на 
комсомольському прапо
рі, того довір'я, яке вияв
ляє до нас славна партія 
Леніна.

Юнаки і дівчата Шепе
тівщини взяли на себе 
конкретні зобов'язання по 
гідній зустрічі 100-річчя з 
дня народження В. І. Ле
ніна.

Учасники урочистого 
пленуму надіслали віталь
ну телеграму екіпажам 
космічних кораблів «Со- 
юз-4» і «Союз-5».

Під звуки маршу з залу 
виноситься прапор Шепе
тівської міської комсо
мольської організації, на 
якому віднині сяє орден 
Червоного Прапора.

Урочистий пленум ого
лошується закритим.

Присутні з великим під
несенням співають партій
ний гімн «Інтернаціонал». 
В залі лунають здравиці 
на честь рідної Комуніс
тичної партії, Ленінського 
комсомолу, великого оа- 
дянського народу — бу
дівника комунізму

На закінчення відбувся 
концерт з участю майстрів 
мистецтв столиці України 
та кращих колективів ХУ" 
дожньої самодіяльності 
Хмельницької області.

(РАТАУ).
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НАШ СУБОТНІЙ ПСТЬ
ПЕРША ЗБІРКА ЙОГО ВІРШІВ 

ЛАСЬ: «ДАРУЮ ЛЮДЯМ ПІСНЮ». 
РЕДМОВА ДО КНИЖЕЧКИ, ВКРАЙ 
ЩАСЛИВИМ НАТХНЕННЯМ: «ДЛЯ ... „_____
ЛУЦЕНКА ПОЕЗІЯ - НОГО РІДНА ЗЕМЛЯ З АРОМА
ТОМ БАРВИСТИХ КВІТІВ, ШЕПОТОМ ЗАРОШЕНИХ 
САДІВ І ГАЇВ, З ВІТРОМ 1 ХМАРАМИ, З ПРАЦЕЮ ІІА 
Її РОЗДОЛЬНИХ І ЩЕДРИХ ЛАНАХ.

В. СОСЮРА».
СЬОГОДНІ ДМИТРО ЛУЦЕНКО -г НАШ СУБОТНІЙ 

ГІСТЬ. НИЖЧЕ РОЗПОВІДЬ ПРО ЗУСТРІЧ З ПОЕТОМ.

ТАК І НАЗИВА- 
А ЩЕ БУЛА Г1Е- 
ПЕРЕПОВНЕІІОЇ 
ПОЕТА ДМИТРА

Були десятки пісень, написа
них до художніх і хронікаль
но-документальних кінострічок: 
«Жоржини» і «Край 
лестять 
«Радість 
(кінофільм «Квіти 
ні»), «Жениха я вибирала» 
художнього фільму

ДОРОГОЮ
ПІСНІ

села ше- 
(фільм 

«Карпати» 
на каме- 

(з 
художнього фільму «Здрастуй, 
Гнате!»). 1 особливо люба сер
цеві поета пісня «Зачарована 
Десна», написана до кінофіль
му «Я належу людству», при
свячена світлій пам’яті Олек
сандра Довженка.

До речі, цей фільм репрезен
тував українську кінодокумен- 
талістику на міжнародній ви
ставці і "—- — • ■
«Днів України» 
величезним

Дмитро 
розповідає 
боти:

— Разом

верби»; 
моя»);

в Монреалі і під час 
' “ > користувався

успіхом.
Омелянович охоче 

про свої останні ро-

Я КИМОСЬ ДИВНИМ СПОКОЄМ висвічує 
екран телевізора (щойно Дмитро Омеля

нович повернувся з павільйону студії, де брав 
участь у телевізійній передачі). На титра:; 
вже інша тема — інша мелодія звучить за 
рядками кінокадрів: співають Таранець і Рнт- 
вицький. І Дмитро Омелянович продовжує 
розмову, розпоча
ту перед об’єкти
вами телекамер. 
Спокійно ї 
мушено.

— Земля 
воградська справ
ді пісенна: ось 
Сашко Таранець 
і Пегро Рнтвннь- 
кий. Один з кра
щих українських 
дуетів. Не злічи
ти, скільки пісень 
моїх вони 
за руку і привели 
до людей.„ А Во
лодимир 
і Василь 
родній...

Дмитро 
нович г , 
блокнот, де вміс
тилося сотні за- 
нотовок і коро
теньких, лакоиіч- 
них поміток: «Василь Завгородній. «Києве 
мій». Монреаль. 1967».

— Неначе все було пчора. Спочатку під 
склепінням величезного залу, одного з кра
щих клубів Монреаля, пливе незабутнє шев
ченківське «Реве та стогне Дніпр широкий»... 
Скінчилася мелодія, а п залі, ніби зачарова
ні, мовчать. 1 однієї миті разом зривається 
буря оплесків. А потім виходить на сцену 
ставний юнак в українській вишиванці. І вже 
над стишеним тисячним подихом залу звучить 
інша пісня:

Грає море зелене. 
Тихий день догоря, 
Дорогими для мене 
Стали схили Дніпра...

Пісня продовжує звучати, а я мимоволі пе
реношуся з «Експо-67» на ті береги, які стали 
рідними для мене. 1 ось ми вже йдемо втрьох 
(я, Ігор Шамо і Юрій Гуляєв) вулицями каш
танового міста, і на Хрещатику хтось сторон
ній обронює слова: сЯк тебе но любити, 
Києве мій». 1 всі погоджуємося втрьох, що за
лишити їх так ми не маємо права.

Незабаром воин стають лейтмотивом пісен
ного тексту, а композитор Шамо, не забарив
шись, пише музику. А потім Юрій Гуляєв да
рує її людям...

Дмитро Омелянович гортає блокнот і роз
повідає багато і захоплено про пісню. Про 

І першу «Пісню про Україну», до якої в 1943 
І році музику написав композитор Ревуцький, і 
і про одну з останніх — «Херсонську 
І присвячену комсомолу.

А ще про інші пісні, написані у 
І пості з композитором Ігорем Шамо.
І дорогі для поета: «Дарничанка»,
І ка», «Не шуми, калинонько», «Красподониі» і 
В пісні, створені разом з Білашем, М’ясковим, 
І Пашкевичем і Сабодашем.

неви-

кіро-

взяли

Тимохін 
Завго-

Омеля- 
о р т а є

тачанку».

співдруж- 
I всі вони 
« Незабуд-

• ДО 100-РІЧЧЯ від дня
НАРОДЖЕННЯ
О. С. ДАРГОМНЖСЬКОГО

1

СЬОГОДНІ
ЗАХОПЛЮЄ
ЙА ПОЧАТКУ 30-х років 

XIX століття в колах пе
тербурзьких любителів музи
ки часто можна було зустрі
ти дуже дотепного, веселого 
юнака яскравого художньо
го обдарування. Він віртуоз
но грав на фортепіано, віль
но, як книжку, читав будь- 
які поставлені йому на пю
пітр ноти, .
найважчі партії скрипки і 
альта в 
ансамблях. ____ _____
було бачити його і серед 
учасників домашніх люби
тельських спектаклів, у яких 
він виступав і як драма
тичний актор, і як автор ок
ремих музичних номерів, шо 
супроводжували п’єсу. Тала
новитого юнака звали Олек
сандром Сергійовичем Дар- 
гомижським.

Як композитор Даргомиж- 
ський, подібно до багатьох 
Інших російських музикан
тів, був, по суті, самоучкою..

легко виконував

інструментальних 
Нерідко можна

з Платоном Майбо- 
родою написана «Пісня матері», 

з композитором М’ясковим — «Пісня вір
ності», з Білашем — «Над прозорою крини
цею» і «Солдати»...

У вас, на гостинній Кіровоградщині, я 
вперше зустрівся зі своєю «Піснею серця». На 
станції Помічна, куди мене разом з Кирилом 
Курашкевичсм запросили залізничники, ми 
зійшли на вокзал. Була одинадцята година. 
Десь поблизу донеслося з репродуктора: «Го
ворить Кнїз. Починаємо передачу «Розучіть 
пісню». Сьогодні ви познайомитеся з новою 
піснею композитора Шамо на слова поета Лу- 
ценка «Пісня серця». Виконує Юрій Гуляев...»

...У поета багато творчих планів: до 100-річ
чя від дня народження В. 1. Леніна написати 
цикл пісень про партію і звитяжну працю лю
дей (одна з таких — «Ленінська партія» вже 
створена у співдружності з московським ком
позитором Анатолієм Новиковнм), закінчити 
упорядкування збірки «Як тебе не любити...», 
що наприкінці року вийде в «Музичній Украї
ні»’, написати нові поезії до книги лірики, яка 
наступного року в перекладі О. Прокоф’єва, 
Б. Кежуиа і Л. Смирнова вийде друком в 
«Советском писателе».

— І, звичайно, буду продовжувати роботу 
над піснями для молоді і про молоді-.

Одну пісню з цього циклу ми вже написа
ли з Платоном Манбородою. Називається во
на «їй було вісімнадцять». Я з приємністю 
познайомлю читачів «Молодого комунара» зі 
словами пісні.

їй було вісімнадцяті»

їй було вісімнадцять, 
А кругом бушували бурани 
1 стогнав від страждання задимлений світ. 
Бинтувала вона 
Нам глибокі розірвані рани, 
їй було вісімнадцять, 
Вісімнадцять неповних літ, 
Вісімнадцять неповних літ.
У запеклі атаки 
Медсестра разом з нами ходила, 
Та в очах-її сяяв ромашковий цвії 
А в дівочій душі 
Аїолода Оунтувалася сила, 
їй було вісімнадцять, 
Вісімнадцять весняних літ.
Я не знаю, можливо, 
Ще нікого вона й не любила 
1 не ж тала любов біля рідних воріт. 
Та в нерівнім бою 
Куля наскрізь їй серце пробила, 
їй було вісімнадцять, 
Вісімнадцять коротких літ.
Над могилами журно, 
Піднялись мовчазні обеліски, 
Невгамовного болю не втішить граніт. 
Як скорбота людська, 
Нахилились над ними берізки, 
їй було вісімнадцять, 
Вісімнадцять неповних літ, 
Вісімнадцять неповних літ.

Незабаром пісня-балада «їй 
цять» прозвучить у виконанні 
тиста СРСР Дмитра Гнатюка. _ ___ ,
жугь тексти нових пісень. 1 обов’язково буде 
«Степівчанка». Дмитро Омелянович обіцяв 
написати таку пісню неодмінно. Написати і 
подарувати її нашим дівчатам-степівчаїгкам...

було вісі.-інад- 
народного ар- 

А на напір ля-

ЇХ:

Ще восьмирічним хлопчиком 
вій почав складати невелич
кі музичні твори: польки, 
вальси, варіації.

Першим значним твором 
Даргомнжського була опера 
«Есмеральда» (1841) за ро
маном В. Його «Собор Па
ризької богоматері».

В 60-х роках його обрали 
головою Російського музич
ного товариства. Він збли
жається з молодими компо
зиторами, учасниками гурт, 
ка «Могуча кучка». Проіре- 
енвиі демократичні ідеї Дар- 
гомижського, його естетичні 
настанови мали значний 
вплив на спрямування їх
ньої творчості.

Вершиною творчості Дар
гомнжського стала народно- 
побутова опера - драма «Ру
салка», написана в 1855 році 
на сюжет однойменного тво
ру О. Пушкіна. В ній ав
тор розкрив тему соціальної 
нерівності через трагічну до
лю простої дівчини і її бять- 
ка-мельннка. В опері подані 
яскраві музичні характерис
тики дійових осіб, у народ
них сценах надзвичайно вда
ло використано гумор, ко
мізм.

Творча діяльність Дарго
мнжського свідчить про міц
ні зв’язки з українською 
культурою, мистецтвом, на
родною творчістю. Народну

танцювальну тему поклав 
композитор в основу симфо
нічної фантазії «Україн
ський козачок». Ця фанта
зія разом з увертюрою до 
опери «Русалка» мала трі
умф під час другої зарубіж
ної поїздки Даргомижсько- 
го. В Брюсселі після кон
церту під невщухаючі крики 
«Автора! Автора!» Дарго- 
мижському доводилось кіль
ка разів пробиратись через 
весь зал, набитий публікою, 
і виходити до оркестру. Всім 
сподобався «Козачок», який 
викликав, за словами компо
зитора «такий гвалт... з до
датком реготу», історичне 
минуле України лягло в ос. 
нову 1 опери «Мазепа».

В останні роки життя Дар- 
гомижський посилено пра
цював над оперою «Кам’я
ний гість». Він поклав на 
музику пушкінськнй текст 
без змін, застосувавши як 
основний засіб музичної ви
разності мелодійний речи
татив. Смерть композитора 
обірвала майже закінчену 
роботу.

В наші дні мистецтво 
Даргомнжського цілком збе
регло свою життєвість. Пого 
музика звучить в оперних 
театрах, на концертних ест
радах, по радіо, в гуртках 
самодіяльності. «Русалка» 
не сходить зі сцси оперних 
театрів. Вона продовжує 
хвилювати мільйони слуха
чів своєю мелодійною яск
равістю, життєвістю і заду
шевністю.

«...ЗА ВЛАСНИМ
БАЖАННЯМ»

цього бродив,

18 січня 1060 року

МОДА, РІК 1969-й
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Я бачив дивний сон. Ніби 
ото сиджу в кабінеті, як рап
том... і

Може, не варто зі своїм 
сном у газету? Чого доброго, 
ще захочеться, щоб хтось від
гадав його, і чи не буде це 
схоже на звичайнісіньку без
культурність, копирсанням у 
світі нереальних речей? Та 
все ж, якщо згадати наукове 
трактування сну, в його осно
ві лежать ті чи інші фактичні 
події, які під час сну прояв
ляються в нашому мозку, ніби 
фотоплівка. Тож і сон був не 
безпідставний. Як кажуть — в 
руку.

Отже, я бачив диьний сон. 
Ніби я — це не я, а директор 
заводу. Сиджу собі отак спо
кійнісінько в кабінеті, аж чую, 
як звідкись наростає шум. 
Сильний, десятибальний. Скло 
у вікнах кабінету бряжчить, 
ледь-ледь не розлетиться на 
друзки. Воно б і нічого, на
віть корисно було б ковтнути 
свіжого повітря, але ж — за
раз зима. А шум той сильні
шає. Що ж то за шум такий 
учинився, думаю. Якщо цехи 
нарощують потужності — доб
ре! Може, драмгуртківці ре
петирують масову сценку? Теж 
добре! Хай підвищують свою 
майстерність, хай дивують лю
дей талантами. Отже, підстав 
для тривоги не було. Звичай
ний собі виробничо-самодіяль
ний шум.

Як раптом на порозі кабіне
ту з’явилося кілька робітни
ків. Це добре, думаю, що не 
забули директора. Прийшли 
похвалитися цеховою новин
кою, а, може, й запросити 
взяти участь у масовці. Во
но б і можна було вийти на 
сцену в гурті, прокричати там 
щось. Все-таки — контакт із 
аматорами.

Та бачу, справа не туди хи
литься. Доки я тішив себе на
дією внести свою частку в 
розвиток заводської худож
ньої самодіяльності, візитери 
перевели дух і почали напере
бій:

—Рятуйте, Володимире Олек
сійовичу!

Тут я страшенно обурився, 
бо ж до цього часу носив зов
сім інше ім’я та по-батькові. 
Не встиг заперечити, як знову 
почув волання про допомогу 1 
захист. Тепер уже й я помі-

тив, що прохачам дійсно по
трібна допомога, принаймні, 
швидка, медична. У одного 
лице заюшене кров’ю, в іншо
го рука висить на перев’язі.

— Так, так, — втішаю по
терпілих. — Лікарів зараз ви
кличемо. Але ж від кого вас 
захищати? Ніхто ж за вами 
не женеться...

Почувши мої останні слова, 
всі разом злякано озирнулися 
на двері. А там уже й дійсно 
стояв молодий чолов'яга, п’я
но посміхаючись.

Ану витрушуйся, — підсту
пив він до відвідувачів, крас
номовно потрясши перед їх 
обличчями ручкою від м'ясо
рубки (чого саме від м’ясо
рубки, зрозумієте пізніше). 
Тих як вітром здуло. І ось я 
один на один з хуліганом. Хо
тів прокинутися, але він не 
дав. Довелося вести роз’ясню
вальну роботу. Так і так, мов
ляв, на завод п’яним прихо
дити не годиться, краще від
почити, прийняти холодний . 
душ, а потім уже бадьорому, 
з новими силами приступати 
до роботи. Так тихо-мирно по
говорили, по душам, як ка
жуть. Іван Гавриленко, а це 
був він, розчулився, довго дя
кував за пораду, а на про
щання поплескав мене, як рід
ного батька, по плечу. 1 пі- 

’. шов, сховавши на знак демілі
таризації ручку від м’ясоруб- 

Добре, що так 
могло ж бути

ки до кишені, 
обійшлося, а 
Інакше...

Де він після . ___.
так я і не уяснив. Тільки од
не ясно, що був на території 
підприємства, бо завод лихо
радило аж до кінця робочого 
дня. А до кабінету заходили 
інженери, контролери, підсоб
ники і всі вимагали як не бю
летень про непрацездатність, 
так хоч міліціонера, який би 
привів до порядку знахабніло-
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то хулігана.
А ранком Гавриленко знову 

з’явився в моєму кабінеті. Сві
жий, бадьорий. Я з приємніс
тю відзначив про себе, що моя 
вчорашня порада пішла йому 
на користь. Бач, як себе доб
ре почуває після холодної про
цедури. Хотів ще дати кілька 
корисних рецептів, як на мій 
стіл лягла заяна: «Прошу роз
рахувати і т. д.»- Що ж, роз
станемося по-доброму, а хто 
старе згадає, тому... Взяв я 
самописку і вивів косенько на 
заяві «...за власним бажан
ням». 1 так зробилося мені 
легко, що й прокинувся. Бо ж 
навіщо отак випробовувати 
далі свої нерви. Дивись, ще 
завітає до кабінету інший 
Іван, Сидоренко вже. Та й чо
го доброго замість ручки під 
м’ясорубки прихопить двотав
рову балку чи якогось кілка...

1 тепер я сам по собі, а Во
лодимир Олексійович то й є 
директор заводу «Більшовик» 
тон. І’їзниченко. 1 все, що 
трапилося зі мною тієї кош
марної ночі, може повторити
ся ще в гірших варіантах з 
ним. Бо з великої кількості 
звільнених з роботи (а таких 
на заводі u минулому році бу
ло більше третини всіх пра
цюючих) рідко кому директор 
псував настрій, вписуючи в 
наказ, якщо того заслугову
вали, статтю 47 пункт «в» з 
Кодексу законів про працю. 
Чомусь «за власним бажан
ням» був звільнений і Гаври
ленко, якого все-таки дочека
лася лава підсудних. Крадіж
ки, прогули, хуліганство часто 
на заводі сходять з Рук. Ке
рівники підприємства здебіль
шого обмежуються умовлян
ням, такими, знаєте, лібе
ральними монологами на 
кшталт криловського кухаря.

Віктор ГАНОЦЬКИИ. 
м. Кіровоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 19 січня. Перша 

програма. 12.00 — «Прогресивні 
майстри зарубіжного мистецтва 
XX ст.» К. Кальвіт. (М). 12.30- 
До 100-річчя з дня народжений 
Леніна. «Ленін завжди живий». 
Концерт. (Львів). 13.00 — Вікто
рина Мага Універа. (К). 13.30—? 
Для дітей. «Дударик». (К). 
14.09 — «Телегачок». (К). 14.20— 
Для воїнів Радянської Армії 1

Флоту. (Куйбишев).
Образ комуніста на радянській 
сцені. «Герої перших радян
ських п’єс». (М). 16.20 — «Єди
ним фронтом проти колоніаліз
му». (М). 17.00 — Телевізійний
матч з акробатики. 18.1а — Те- 
лечлвини. (М). 18.30 — Програ
ма кольорового телебачення. 
(М). 21.00 — «Сім днів». Міжна
родна програма. (М). 21.45 — 
Камертон доброго настрою. 
(Харків). 22.15 — Співають дра
матичні актори. (К1.

ПОНЕДІЛОК, 20 січня. Перша 
програма. 16.55 — Наша афіша. 
(К). 17.00 — Рішення Пленуму 
ЦК КПРС — у дію. «Десять зі
рок Романа Бориса». Кіноре
портаж. (Львів). 17.20 — Рес
публіканська школа юних мате
матиків. (К). 17.50 — «Зимова
казка». Вистава для дітей. (Лу
ганськ). 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. Історія 
КПРС. «Партія в боротьбі за 
перемогу і зміцнення соціаліз
му». (1933 — 1941 рр.) (Переда
ча третя). (М). 19.00 — Телевіс- 
ті. (К). 19.25 — «В огні броду 
нема». ’ Новий художній фільм. 
(К). 21.00 — Концерт. (Кірово
град). 22.15 — «Бесіди про літе
ратуру». (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 19 січня. 12.30 - До 

100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Ленін завжди 
живий». Концерт. (Львів). 13.00 
— Вікторина Мага Універа. (К). 
13.30 — Для дітей. «Дударик». 
(К) 14 00 — «Телегачок». (К). 
14.20 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (Куйбишев). 
14.50 — «Образ комуніста на ра
дянській сцені». (М). 16.20 —
«Єдиним фронтом проти коло
ніалізму». (М). 17.00 — Акроба
тика. (М). 18.15 — Телевізійні
новини. (М). 18.30 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
21.00 — «Сім „ / ” . Л
програма. (М). 21.45 — «Камер
тон доброго настрою». (Харків). 
22.15 — Художній фільм «Па- 
р о ль не пот рібний». (II серія).

18.15 — Телевізійні

днів». Міжнародна

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» —орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул Глінки. 2.
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На міжнародному фестивалі мод у Москві, якиіі 
проходив у кінці 1967 року, були представлені на суд 
глядачів моделі одягу, розроблені художниками на 
1969-й. Сьогодні ми знайомимо наших читачів з од
нією всесвітньовідомою французькою фірмою «Ша
нель».

...До того знаменного дня, коли почалася її блис
куча кар’єра, Габріель Шанель утримувала маленьку 
капелюшну майстерню на вулиці Камбон. Як могла 
ця маленька провінціалка стати еталоном смаку й 
елегантності? їй ніхто не допомагав, ніхто не проте
гував. Але вона була талановита, у Габріель було 
природжене почуття міри.

Габріель Шанель ввела у моду зовсім новий прин
цип жіночності, спрощений і очищений. Не тільки для 
тих, хто може платити нечувані гроші, стала вона 
створювати моделі у своєму ательє. Шанель ніколи 
не пропонувала складних ліній і силуетів, знищила 
все зайве і створила новий стиль в одязі. «Вільна 
елегантність» — її принцип.

— Я намагаюсь, — говорить Габріель Шанель, — 
залишити жінкам особисту зброю: молодість, грацію, 
поставу, а, крім цього, я надаю можливість вибира
ти, узгоджуючи з новими лініями, всі чарівні «фріво- 
літе», які є секретом Парижа.. .

На знімках: костюми, виконані фірмою «Шанель». 
Вонн були показані на фестивалі мод у Москві.

УВАГА!

Завтра — чергове заняття молодіжної літстудії 
«Сівач».

Початок о 16-й годині о приміщенні редакції газети 
«Молодий комунар».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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